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KNAPP ÉVA: "GYÖNYÖRŰ VOLT
SZÁL ALAKJA"
Szent István király ikonográfiája a
sokszorosított grafikában a Xv.
századtól a XIX. századig

A magyar nyelvű és tárgyú ikonográfiai iroda
lom egyik alapművét alkotta meg katalógusá
val a szerző; ezt már a bevezető mondatban,
minden túlzás nélkül meg lehet állapítani. Re
ményt keltően kezdte hát az új évezredet a ma
gyar könyvkiadás, hiszen az év egyik - ha
nem a - legnagyszerűbb kiadványát hozta lét
re a Knapp Eva-Kiss István duó. Igényességük
és szakértelmük példamutató, amely találkozott
a Borda Lajos korábbi kiadványainál megkívánt
és megszokott, hiánypótló könyvészeti, műve
lődéstörténeti színvonallal.

Maga a mű három nagyobb részből áll: ta
nulmánnyal kezdődik, majd a 266 képből álló
katalógus következik, s természetesen az elma
radhatatlan mutatókkal zárul. A tanulmány a
forrásanyag bemutatása után ismerteti Szent
István ábrázolásának előzményeit, azok kelet
kezéstörténeti összefüggéseit, valamint a kiadá
si körülményeket és jellemzőket. Meghatározza
az alapábrázolásokat, s számba veszi a későbbi

felhasználásokat. Majd az ikonográfiai típusa1
kotás eszközeivel megkülönbözteti egymástól
Szent István egyedüli és társas megjelenítését,
illetve azokat a képeket, amelyek életének ese
ményeit örökítik meg. Negyedik csoportként
pedig azokat fűzi össze, amelyek a szent királyt
a történelemábrázolás keretében hagyományoz
zák ránk. Ezt a korai kánont a 17-18. században
bizonyos ikonográfiai megújulás jegyében
olyan új témák egészítették ki, mint például a
családi kör, vagy a tevékeny keresztény uralko
dó megjelenése. Ebben az időben lettek igen
népszerűek az országfelajánlást ábrázoló képek
is, nem függetlenül az ismét aktuálissá váló or
szágegyesítési kísérletektől. Másfelől a korábbi
hagyomány új formanyelvvel élt tovább, Szent
István t legitimáló, illetve tanácsadó és védelme
ző szerepben megörökítve. Mindez tulajdon
képpen a tárgyalt korszak végéig megfigyelhe
tő. A tanulmány második nagyobb egysége
Szent István és a Szent Jobb együttes ábrázolá
sainak jellegze tességeit veszi számba. Az euró
pai és a magyar kézereklyék áttekintése után a
Szent Jobb történetének összefoglalása olvasha
tó. Ezt követi a 16. század második felétől is
mert önálló ábrázolások számbavétele, vala-
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mint annak a sokszorosított grafikában való
megjelenését bemutató sorok. A tanulmányt az
irodalomtörténeti összefüggéseket, verses és
prózai emlékeket ismertető oldalak zárják.

Ezután következik maga a katalógus, amely
nek egységesen barnított tónusú képei követke
zetesen alkalmazott ismérvek segítségével azo
nosíthatók. A leírások igen részletesek, megad
ják a címe t, címfeliratot, az ikonográfiai típust, a
megjelenési formát, a keletkezés idejét, az előál

lítási technikát, a szignatúrát, a méretet, az
adott forrás bibliográfiai leírását, az őrzési he
lyet, jelzetet, valamint az irodalmi hivatkozáso
kat. Ennyi ismert adat lehetövé teszi az
identifikációt és lehetőséget nyújt a további ku
tatásokra is.

Az itt összegyűjtött lapok rajza oly változa
tos és annyi, tágabb körben ismeretlen tárgyat
tartalmaz, hogy érdemes szemelgetni közülük.
Kultúrák találkozását mutatják azok az ábrázo
lások, amelyek Szent Istvánt diadalszekéren
(53.), Mars és Minerva társaságában (66.) vagy
római zarándoköltözetben örökítik meg (81.).
Személyének népszerűségére és közismertségé
re utal, hogya legkülönfélébb használati nyom
tatványokon is előfordul, például cégbizony
ságleveleken 009., 110., 118., 121., 122.), egyla
pos kalendáriumon (119.), naptárban 026.),
szállodai (217.) és gyógyszertári számlán (222.).
Különleges csemege álló alakja a skorpió jegyé
vei (131.), valamint a megáradt Duna fölötti áb
rázolása 099.). Megkeresztelése és megkoroná
zása több lapon is l áthat ö;a 152. számún pedig
éppen beteget gyógyít. Erdekes megfigyelni,
hogyaképecskék döntő többségén idős korá
ban, szakállasan tűnik fel, ami nyilvánvalóan
következik azokból a szerepekből, amelyekben
ábrázolták, de azért a 159. és 238. számú képen
kimondottan fiatalember képében jelenik meg.

Külön említést érdemel a pontos, és sok
szempontú keresést lehe töv é tevő mutatórend
szer. Tulajdonképpen ennek friss, részletes álla
pota igen jelentős minősítője egy tudományos
szakmunkának. Az irodalomjegyzék naprakész
voltát - vagyis a felmerülő új ismereteknek
egészen a kézirat nyomdába adásáig való köve
tését - jelzi az a tény, hogy szerepel benne a
Történelem - kép című kiállítás katalógusa is, hi
vatkozásként néhány abban olvasható publiká
cióra, s köztudomású, hogy maga a kiállítás
2000 márciusa és szeptembere kőzött volt a Ma
gyar Nemzeti Galériában. Ami pedig az
informativitást illeti: az egyes ábrázolásokat tar-



talmazó nyomtatott források jegyzéke, a mű

vészneveket felsoroló, illetve az ikonográfiai
(tematikus) mutató, valamint a nyomdahelyek.
nyomdák. kiadók regisztere együtt vagy kü
lőn-kűlön egyaránt lehetövé teszi az egyértel
mű visszakeresést. Egyébként itt merülhet fel
az egyetlen kifogás is, amely valójában nem
több, mint szépséghiba; ez pedig a bevezető ta
nulmány jegyzeteiben és az egyes irodalom
jegyzékbeli tételekben a kiadók nevének elma
radása. Persze minden könyvleírás (bibliográfi
ai tétel) elfogadható, ha egyértelműen azonosít
egy kiadványt, s az egyes adatcsoportok eleme
inek kőzlését, illetve sorrendjét némiképp a szo
kás is befolyásolhatja, ezenkívül az elhagyható
elemek között valóban a kiadónév az, amely ki
sebb súllyal szükséges, mint azonosító tényező

- feltéve, hogy a többi szerepel -; azonban
egy ilyen, tartalmi-tipográfiai egységet és har
móniát felmutató mű esetében jelen nem léte
mégis hiányérzetet okoz. Ettől függetlenül: csak
gratulálni tudunk. (Borda Antikvárium, Buda
pest, 2001)

BUDAAITILA

VERES ANDRÁS: BEVEZETÉS AZ
IRODALMI MŰVEK OLVASÁSÁBA

Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb hang
súlyt kapott az irodalom és olvasásának tudo
mányos jellege. Mint mindenben, ebben is ko
moly szerepe van a hagyományoknak. Van, aki
eleve elutasítja a szövegek értelmezésének nem
mindig egyszerű feladatát, mondván: számára
elegendő a történettel való azonosulás, vagy az
író által mondottak elutasítása, mások viszont
elfogadják azt a tényt, hogy az irodalom és a
róla szerzett ismereteink az idő múlásával mó
dosulnak, nem egyszer radikálisan megváltoz
nak. Ez persze nem jelenti azt, hogya legjobb
művek nem állnak ellen az idő múlásának, de
hogy mi a jó, a jobb, az az utókor ízléséri is mú
lik. Veres András joggal említi példaképp
Arany János 6szikéit, melyeket kortársai
alig-alig becsültek, hiszen a költőt epikusként
méltatták. Az az igazság, hogy az irodalom idő

beliségét, az ízlésváltozást. az író és az olvasó
kapcsolatát korábban kevésbé elemezték. A mo
dern irodalomtudományi művek némelyike vi
szont túlságosan is hangsúlyozza a befogadás
mikéntjét, ilyesformán viszont nem a mű kerül
az analízis középpontjába, hanem az a folya
mat, amelynek során megismerhetjük. Nagy
szükség volt tehát egy olyan eligazítóra. amely
világossá teszi, mit értünk ma irodalmon, ho-
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gyan lehetünk figyelmes, értő olvasók. s mi
képp viszonyuljunk a műalkotások néha radi
kálisan megkérdőjelezett történetiségéhez. Ve
res András ilyen segédkönyvet írt, s melegen
ajánlhatjuk mindazoknak, diákoknak és időseb

beknek. akik érdeklődnekaz irodalom és elmé
lete iránt. S kűlönősen vonzó, hogya szerző az
értelmezés folyamában rendszerint nem ad
megfellebbezhetetlen megoldásokat, bízik az ol
vasó nagykorúságában. s arra biztatja, nyitottan
szembesüljön a művel, mert "a műértés lezár
hatatlan folyamat".

A világos előadásmód remek példája, aho
gyan Veres András a szövegek kölcsönhatásá
ban rejlő lehetőségeket világítja meg. Ehhez
persze az is szükséges, hogy megfelelő idézete
ken szemléltesse e manapság népszerű írói eljá
rást. Azt mondhatjuk, az írói szövegek megvá
lasztása mindvégig kitűnő, még a könyv írójá
nak a humor iránt érzett vonzalma is érzékelhe
tő, ami az elmélet legtöbb szakemberét nem fel
tétlenül jellemzi.

Az összefoglalás (bevezetés?) egyik legizgal
masabb fejezete arról szól, miért olvasunk és
hogyan olvassunk. Veres András szerint az 01
vasásnak lehetnek praktikus okai, de lehet eg
zisztenciális érdekeltségünk is, amikor az olvas
mányunktóI fontos kérdésekre való választ, ne
tán Iétszemléletünket befolyásoló hatást remé
lünk. Befolyásolhatja választásunkat az író te
kintélye, de az is, hogy általunk értékelt szemé
lyek, csoportok, intézmények szavatolják az al
kotás színvonalát. Oriási az iskola ösztönzése,
hiszen itt az irodalmi kánon jelentékeny részé
vel ismerkedhetünk meg, s megtanulhatjuk ér
telmezésük módját. Természetesen a kánon sem
végleges, kiépítése és lebontása állandóan is
métlődő, szükségszerű folyamat.

Rendkívül jól irányított kérdések és felada
tok irányítják az elmélettel ismerkedő gondol
kodását, s a könyvhöz rövid mellékletként szö
vegek csatlakoznak, amelyek ugyancsak segítik
az irodalom sokféleségéne}, hatásmechanizmu
sának fölismerését. Karel Capek, Orkény István
és Karinthy Frigyes egy-egy műve ugyancsak
derűt lopnak az irodalom elméletét tárgyaló la
pokra.

A művek elemzése során korábban az író és
alkotásának viszonya állt a középpontban. Ma a
mű és az olvasó kapcsolatának feltárása fonto
sabbnak látszik. Veres András is részletesen
elemzi e kapcsolatot, amelyet olykor erőszakkal
befolyásol a diktatórikus hatalom, de még ennél
is ártalmasabb a fogyasztói szemlélet térhódítá
sa, a fércművek, amelyeket anyagi megfontolás
ból a médiumok is népszerűsítenek. Akár szo
ronghatnánk is, ha nem tudnánk, hogya jó íro-


